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במטרה  גורמי סיכון בעבודה  פרוטוקול חובה לחיסונים בהתאם לחשיפה לקביעת    מטרת הנוהל:

 גורמים פתוגניים. עצמית והדבקה של אחרים ב  להדבקה הסיכוןאת מזער ל

 מנהל המעבדה.  אחריות:

 הנחיות מקצועיות: 

אשר קיים  בגורם פתוגני,  להדבקהפוטנציאל אשר מהווים  מי סיכוןטרם תחילת עבודה עם גור 

יש לקבל ייעוץ מרופא תעסוקתי או מלשכת הבריאות בנוגע לצורך בחיסון ולהתחסן  נגדו חיסון,  

הנחייתם.   תעסוקתית  לפי  לרפואה  עוזר/ת  דרך  תעסוקתי  לרופא  יופנו  האוניברסיטה  עובדי 

 סטודנטים יופנו ללשכת הבריאות. באגף משאבי אנוש. 

 המפורטים להלן: נוהל זה מתייחס לעובדים וסטודנטים העובדים עם גורמי סיכון ביולוגיים 

 

החיסון   גורם הסיכון 

 הנדרש

 הערות 

זלי גוף אחרים,  דם, נו

  רייםרקמות, תאים פרימ

ממקור הומני, שורות תאים  

 שיכולות להכיל את הווירוס

  Bהפטיטיס או עבודה עם 

 עצמו 

שעלולים  חברי קבוצת המחקר במעבדה Bהפטיטיס 

בעבודה בציוד  להיחשף אל הווירוס

עם הווירוס  ללא עבודה ישירה  משותף

 נדרשים לחיסון  גם עצמו

שמהוות סיכון  יות ח

בת, עבודה להידבקות בכל

 עם הווירוסים של כלבת 

חברי קבוצת המחקר במעבדה שעלולים  כלבת

להיחשף אל הווירוס בעבודה בציוד 

משותף ללא עבודה ישירה עם הווירוס  

, בעבודה  עצמו גם נדרשים לחיסון

נדרש חיסון   modified rabies virusעם

 לפי החלטת רופא 

רפואה  סטודנטים ל 

 טרינרית ו

   ורופאים וטרינרים

החיסון הוא תנאי הכרחי להתחלת   כלבת

הלימודים, תדירות בדיקת כייל נוגדנים  

לפי חוזר ראש שירותי בריאות הציבור  

"ההנחיות למניעת  במשרד הבריאות 

 הכלבת באדם" 

 דרך הרופא המטפל  טטנוס  חיות 

 דרך הרופא המטפל  טטנוס  עבודות שדה 

המלווה   עובדפציעה של 

 בדימום 

שעות בהתאם   48יש לקבל חיסון תוך  טטנוס 

 לפנקס החיסונים
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חברי קבוצת המחקר במעבדה שעלולים  וקציניה  וירוס וקציניה 

להיחשף אל הווירוס בעבודה בציוד 

משותף ללא עבודה ישירה עם הווירוס  

 לחיסון עצמו גם נדרשים 

חברי קבוצת המחקר במעבדה שעלולים  Td הדיפתריה טוקסין 

להיחשף אל הווירוס בעבודה בציוד 

משותף ללא עבודה ישירה עם הווירוס  

 עצמו גם נדרשים לחיסון 

חצבת  קופים 

ובדיקת  

מנטו 

 לשחפת

 רופא יקבע את תדירות הבדיקות 

  Bהפטיטיס  ביוב מי 

 וטטנוס 

 לשרברבים חיסונים מומלצים ה

 וירוס הקורונה

 SARS-CoV-2 

 BSL3עבודה רק במעבדת   קורונה

 

 חיסון נגד טטנוס מומלץ לכלל האוכלוסייה פעם בעשר שנים דרך הרופא המטפל.  •

על   .להפנות לקבלת חיסונים נוספים לפי הצורך  יםיכולאו לשכת הבריאות רופא תעסוקתי  •

 מנהל המעבדה להפנות את העובדים לייעוץ רפואי לפני תחילת עבודה עם גורמי סיכון. 

לחוזר   • חיבהתאם  לגבי  הבריאות  משרד  עובדים    סונים מנכ"ל  במקצועות  ותלמידים  של 

להרפואה נדרשים  הם  ותבחין    ,Tdap, MMR, HBV  חיסונים:,  פוליו  רוח,  אבעבועות 

 , קורונה. טוברקולין


